
نرجوا إيضاحا حول مفهوم احلقيقة وااز ، يف لغة العرب ويف القرآن الكرمي خاصة أن بعض أهل العلم  السائل :

جلامعات يقوم على هذا األساس وما من القدماء يقولون بأن هناك حقيقة وجماز ، وما تعلمناه يف املدارس وا

  علمنا من ابن تيمية وثقتنا يف علمه ، أوجدت يف النفس شيئا ، فنرجوا اإليضاح ؟

يعطيك العافية ولعل ذلك هو السبب ، إنه أنا اطمأننت لرأي ابن تيمية دون ريب أو تردد باإلضافة إىل  الشيخ :

ا نفس العلماء القائلني باحلقيقة وااز ، فاجلمع بني هذا تنبهي لبعض القواعد ، أو لبعض الضوابط اليت يذكره

وذاك ما صار يف عندي شك و ريب ، فيما يقوله ابن تيمية ومرد ذلك عندي أو لعلي أقول عبارة أخرى ، 

الكالم اجلامع يف االطمئنان ملا يقوله ابن تيمية ، هو الكلمة اآلتية : إن ما يسميه بعض العلماء اللغويني جمازا 

،ويكون تسميتهم لذلك صوابا ، اخلالف حينذاك بني ابن تيمية وبني هؤالء العلماء يكون خالفا لفظيا ،و ما ال 

  يستقيم هلم ، أو ال يسلم هلم ، بقوهلم إن هذا جماز فاألمر أسهل ، فريفض من أصله ، ماشي إىل هنا ؟

  نعم . السائل :

ء القائلني باحلقيقة وااز ، هو أن األصل يف كل كالم طيب من الضوابط اليت ذكرها ، نفس العلما الشيخ :

احلقيقة وأنه ال يصار إىل ااز ، يف أي مجلة عربية ، إال إذا تعذرت احلقيقة ، هذا مسلم فيه عندهم فإذا نظرنا 

از إال إذا إىل هاتني النقطتني ، النقطة األوىل االصطالحية اللغوية ،وهي أن األصل يف كل كالم احلقيقة وليس ا

تعذرت احلقيقة والنقطة األخرى أن كثريا مما يسميه أولئك الناس جماز اصطالحا فابن تيمية ال يسميه جمازا بل هو 

(( حقيقة يعين مثال من األمثلة اليت تدخل يف ما أشرت إليه من أنواع اازات جماز احلذف يف مثل قوله تعاىل 
، أي كتاب وأي تفسري من التفاسري  لتي أقبلنا فيها ، وإنا لصادقون ))واسأل القرية التي كنا فيها ، والعير ا

املتأخرة واملتأثرة باالصطالح العلمي النحوي ،رايح يقول لك هذا جماز ، ابن تيمية رمحه اهللا ، من دقته يف هذا 

لعلوم ، كانوا إذا العلم الذي هو ليس خمتصا فيه ، بل هو خمتص  فيه ، ألن كبار العلماء املتخصصني يف خمتلف ا

جالسوه وتناقشوه معه ، قالوا كأنه متخصص فيما يبحث فيه ، يف أي علم حبث فيه ، فهو حينما يأيت إىل مثل 

هذ اآلية ، يقول هذا مسوه جمازا وال مشاحة يف االصطالح لكن هذه التسمية تتناىف مع تعاملهم مع هذا االسم 

ا تعذرت صري إىل ااز اآلن العريب حني يسمع مثل هذا الكالم حيث يقولون األصل يف الكالم احلقيقة ، فإذ

، ما الذي يتبادر إىل ذهنه ، وما الذي يفهمه من هذه اجلملة ؟ أهو املعىن الذي  (( واسأل القرية .. ))اآلهلي 

العريب  ... يسمونه جمازا أم املعىن الذي يسمونه حقيقة ؟ هم يسمونه جمازا ، ابن تيمية يقول ال هذا هو احلقيقة

(( واسأل القرية ال أحد يستطيع أن يفهم منه ما يسمونه باحلقيقة ، ما يسمونه هم باحلقيقة يعين ال أحد يفهم  
حيطاا جباهلا أارها ودياا وإمنا أهل القرية فإذا هذا الذي مسوه جمازا وهو عند ابن تيمية هو احلقيقة ،  ))



ا يسوغ أن ينصرف اإلنسان من هذه احلقيقة إىل ااز ألنه ال يفهم من هذا وحينئذ ال يكون هناك ما يربر ، أو م

النص معنيني أحدمها ظاهر واآلخر حمتمل اآلخر حمتمل غري حمتمل إطالقا ، وعلى ذلك فقس ، فحينئذ ابن 

ازا من جهة وهو تيمية ملا أنكر ااز ما أنكره مطلقا ولكنه أنكر نوعا من ااز يتسامح فيه اللغويون بتسمية جم

عند ابن تيمية حقيقة ،وأنكر ما يتوسعون يف إطالق احملاز يف بعض العبارات ، ألا ال تدخل يف القاعدة إذا 

تعذرت احلقيقة ، صري إىل ااز ، فحينئذ ما ينبغي أن يبقى هناك ، شك أو تردد يف كالم ابن تيمية هذا ، 

اإلهلية سواء ما كان منها منصوصا يف الكتاب أو يف السنة ،  وخباصة ما كان من هذا البحث متعلقا بالصفات

ألن اهللا تبارك وتعاىل ، ال ميكن أن يقاس على خملوقاته فيقال مثال يف بعض العبارات اليت جاءت معربة عن صفة 

ل أي نعم ، من صفاته إا جماز ألنه حينئذ نقع فيما يسميه ابن تيمية وأمثاله مثل ابن قيم اجلوزية وغريه بالتعطي

  هذا ما ميكن أن نقوله مبناسبة هذا السؤال .

  احلليب : شيخنا الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا له كتاب كبري منع جواز ااز عن املنزل للتعبد واإلعجاز 

  مجيل الشيخ :

  . ...احلليب : يعين حبث املسألة حبثا مطوال ، وناقل فيه عن ابن القيم ، رمحه اهللا يف الصواعق 

  الصواعق يخ :الش

  ااز ...احلليب : 

  فعال الشيخ :

  احلليب : يعين يتكلم كالم مطوال.

  سائل آخر : يتكلم يف هذا يف أضواء البيان يف آخره ، رأيت هذا البحث لكن اإلنسان حياول أن يطمئن 

  صحيح . الشيخ :

؟ كيف إطالقها على األحكام  أرجوا توضيح الفرق بني ال جيوز وكلمة حرام ...شيخنا عندنا سؤال  السائل :

  يعين الفرق بني ال جيوز وحرام هل هم نفس املعىن ؟

هو يف احلقيقة ما فيه فرق بني التعبريين من حيث النتيجة هذا كمثل أن يقال حرام ، وأن يقال مكروه ،  الشيخ :

حية الفقهية ، هم إال أنه بعض العلماء يالحظ عليهم ختوفهم من إطالق لفظة التحرمي ، على شيء من النا

مطمئنون لكونه حراما ، ولكنهم يتورعون أن يطلقوا على هذا الشيء إنه حرام ما دام أم ال جيدون نصا يعرب 

عن هذا املمنوع بأنه حرام فتورعا منهم ، ال يستعملون لفظة حرام ، مثلما يقيمون بديلها إما لفظة ال جيوز أو 

ي ، وال يعين أن معىن ال جيوز هو غري معىن حرام ، أو غري معىن مكروه ،  مكروه ، فإذن التعبري هو تعبري اصطالح



كل ما يف األمر أن كلمة مكروه ، حتتمل يف اصطالح العلماء معىن غري حرام وغري ال جيوز ، وهو ما يسمى 

اهللا عز وجل  باملكروه تنزيها إال أن األصل يف االستعمال الشرعي القرآين يف الكراهة أا تساوي التحرمي ، ألن

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا يقول  * َوَال تـَْقَربُوا الزنَا (( وَال تـَْقتُـُلوا َأْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإياُكْم ِإن قـَتـْ
إىل آخر اآليات ، مث قال  )) ...اللُه ِإال بِاْلَحق  ِإنُه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال * َوَال تـَْقتُـُلوا النـْفَس الِتي َحرمَ 

* َوَال َتْمِش (( َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال تعاىل 
ُلَغ اْلِجَباَل طُوًال * ُكل َذِلَك َكاَن َسيُئُه ِعْنَد رَبَك َمْكُروًها )) ِفي اْألَْرِض َمَرًحا ِإنَك َلْن َتْخِرَق اْألَْرضَ  ،  َوَلْن تـَبـْ

فالشاهد فكلمة الكراهة حتتمل معنيني أما حرام وال جيوز فال حيتمل إال معىن واحدا وهذا املعىن يعرب عنه بأحد 

 - مل ينص على حترميه متاما كما هو الشأن يف لفظة  هذين اللفظني حرام ال جيوز لكن كلمة ال جيوز تستعمل فيما

الكراهة يعين كما يقول العلماء جتامع وختالط التحرمي وقوهلم ال جيوز وتفارقها الكراهة ، هذا يف - نعم تفضل 

اصطالح العلماء أما يف االصطالح الشرعي ، فاملكروه واحلرام وال جيوز كله مبعىن واحد ، أي يأمث فاعله مثل 

هة هو ما ى عنه الشارع ، فالنهي حيتمل أن يكون للتحرمي ، وحيتمل أن يكون للتنزيه خبالف كلمة حرام الكرا

وكلمة ال جيوز لكن الفرق ما ذكرته آنفا كلمة حرام استعمال شرعي كاملكروه استعمال شرعي أما مجلة ال جيوز 

ثرية ، هذا النهي حيتمل التحرمي ، وحيتمل فهو استعمال اصطالحي فقهي ، فنهى الرسول عليه السالم عن أمور ك

التنزيه بعكس إذا ما قال حرام عليكم كذا ، فهو حيسم املوضوع ، ويقطعه بأنه ال جيوز ارتكابه بأي وجه من 

الوجوه ، فلذلك مثرة هذا الكالم ، وهذا التفصيل من هذا البيان هو أن طالب العلم ، جيب أن يفرق بني ما كان 

بينما كان اصطالحا فقهيا حادثا ، حىت ال يتورط فيفسر النصوص الشرعية باالصطالحات اصطالحا شرعيا و 

احلديثة الفقهية ، وهذا ما وقع لكثري من املتأخرين ، حينما جاءوا إىل بعض عبارات اتهدين املتقدمني حيث 

التنزيهية بينما ال يوجد يف  عربوا عن بعض النواهي او احملرمات بلفظة مكروه ، ففسروا املكروه هنا ، بالكراهة

الشرع كراهة تنزيهية فكما ضربنا مثال آنفا باآلية الكرمية ، من ذلك مثال فرع فقهي ، ال يزال مع األسف الشديد 

يتبناه كثري من املتفقهة املتمذهبة باملذهب الشافعي ،و هذه املسألة هي أنه جيوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا 

الشافعي قال مكروه ففسروا الكراهة باالصطالح الفقهي يعين حيوز لكن مع الكراهة التنزيهية ، ذلك ألن اإلمام 

وال شك أن هناك مذاهب أخرى كمذهب أيب حنيفة يصرح بأن هذه لو كانت بنتا من الزنا فهي من دمه ومن 

تج من وراء ذلك امرأة فال ماءه ، وهذا املاء صحيح إنه ماء حمرم ، حيث وضعه يف فرج ال جيوز له ، لكن كان نا

جيوز له أن ينكحها ، ألنه كناكح نفسه ، فجاء مثل هذا اخلطأ الرهيب بسبب تسليط املفاهيم الفقهية املتأخرة ، 

أو االصطالحية على تعبري إلمام قرشي عريب ، أال وهو حممد ابن إدريس الشافعي ملا جاء إىل هذه املسألة ذكر 



راهة بالكراهة التنزيهية ، فهذا ما ميكن أن يذكر من الفرق بني كون الشيء قالوا عنه أا مكروهة ، ففسروا هم الك

إنه حرام ، أو قالوا عنه إنه ال جيوز فال ينبغي تفسري كلمة ال جيوز إال باملعىن الذي يفسر به كلمة حرام ، أي إن 

  ندي .هذا ذنب ، ال ينبغي للمسلم وحيرم عليه أن يواقعه وأن يرتكبه ، هذا ما ع

يا شيخنا هناك سؤال يف واقعنا املعاصر فيما نسميه بواقعنا املعاصر ، حنن اآلن نعيش يف أجواء طبعا ال  السائل :

ختفى على أحد ، ومن احملتمل أن يكون هناك مساح لألحزاب يف هذا البلد فإذا ما مسح ذا األمر يف هذا البلد ، 

  فأين حنن من هذا األمر ؟

  جياب عليه ألنه كالم مغطى .كالم ال   الشيخ :

  طيب ما قول اإلسالم يف احلزبية والدميقراطية ؟ السائل :

ما فيه حزبية يف اإلسالم وال دميقراطية يف اإلسالم ،واإلسالم غين عن كل املبادئ وكل احلزبيات  الشيخ :

  والتكتالت فما عند اهللا خري وأبقى ، بس هكذا السؤال ؟

  . ...ال هو حقيقة  السائل :

  ال ، املقدمة أطول ، ما أمهك أنت يف املوضوع ؟ الشيخ :

الذي يهمين يف املوضوع يا شيخنا إنه مسعنا مؤخرا أن هناك من السلفيني من يفكر يف احلزبية بشكل  السائل :

جدي ، وهذا األمر طبعا ال شك أن له أبعاده مستقبال ، حاضرا ومستقبال يف نفس الوقت ، حىت نأخذ األمر 

  دره إن صح التعبري ، وأنت شيخ اجلميع وال شك ..من مص

  عفوا . الشيخ :

  نسأل اهللا لك طول العمر وحسن اخلامتة فأردنا أن نأخذ من املصدر ؟ السائل :

  إن شاء اهللا تسمع تسجيال طويال عند أيب ليلى يف هذا اخلصوص  أكذلك ؟ الشيخ :

  . أبو ليلى : هو كذلك ، نعم يا شيخنا ، ما جملس جمالس

  جمالس ها الشيخ :

  احلليب : ها يا شيخنا ،أقول 

  ." إذا قالت حذام فصدقوها                 فإن القول ما قالت حذام "              

ممكن شيخنا أن نقول عن األحزاب املوجودة ، ينطبق عليها حديث الرسول تنقسم أميت إىل ثالث  السائل :

  وسبعني فرقة ؟

ليه مرارا ، ونقول كل حزب يتبىن له منهجا غري منهج الكتاب والسنة ، وعلى منهج وهذا أجبنا ع الشيخ :



السلف الصاحل ، فهو ال شك داخل يف عموم تلك الفرق ، أما إذا تبىن هذا املنهج لكن احنرف فهما أو سلوكا 

ألنه ال نتصور يف يف جانب أو يف ناحية من نواحي السلوك ، فهذا ال خيرجه من أن يكون من الفرقة الناجية ، 

أي مسلم مهما كان صحيح العقيدة وسليم املنهج  أن يكون معصوما ، فاالحنراف عن التمسك بكل جزئية من 

  جزئيات الشريعة اإلسالمية ، هذا ال ينجو منه إنسان لكن املهم أن يكون سليم املنهج والعقيدة ، واضح ؟

  بارك اهللا فيك . السائل :

ماء األصول قالوا إن اإلمجاع مقدم على الكتاب والسنة ، شيخ هذا من حيث إنه ورد عند بعض عل السائل :

الكتاب والسنة ، قد يكون منسوخ أي ينسخ ، أم من حيث إنه االستدالل يعين مستند اإلمجاع للكتاب والسنة 

تبني لنا النقطة  ، أم من حيث اإلمجاع املعترب طبعا ال ينسخ ، والكتاب والسنة ينسخ وخيصص جزاك اهللا خريا  لو

  هذه ؟

  من قال إن اإلمجاع مقدم على الكتاب والسنة ؟ " هل يستقيم الظل والعود أعوج "عفوا   الشيخ :

 ...شيخ طبعا هذا كالم العلماء لكن يف قسم من العلماء قالوا إن اإلمجاع مقدم على الكتاب والسنة  السائل :

.  

تعيد كالمك أنا عم أسأل سؤال خمتصر من ِمن العلماء قال ال تعيد كالمك اهللا يهديك ، أنت عم  الشيخ :

  اإلمجاع مقدم على الكتاب والسنة ؟

  . ...واهللا قسم من العلماء قال لكن باعتبار أن اإلمجاع ال ينسخ ، والكتاب والسنة ينسخ  السائل :

مقدم على الكتاب  صحح مفهومك ، أنت خمطئ حينما تنقل أوال : تقول إن العلماء قالوا اإلمجاع الشيخ :

والسنة بعد هذا ملا يتوجه إليك السؤال تقول بعض العلماء قالوا هذا الكالم ما قيمة هذا الكالم أنت فكر أن 

اإلمجاع هو الذي ميكن أن يرد وليس الكتاب والسنة من أجل اإلمجاع ما مسعت يوما ما أو ما قرأت يوما ما ، ما  

عن اإلمام أمحد أو يف غري هذا الكتاب اآلن أشك لكن بالسند كنت ذكرته يف أول مقدمة صفة الصالة ، 

هل مر عليك هذا  " من اّدعى اإلمجاع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا "الصحيح ، عن اإلمام أمحد أنه قال 

  الكالم وإال ال ؟

  نعم  السائل :

  كيف مجعت يف خمك وال مؤاخذة  الشيخ :

  . ... السائل :

  ذا الكالم وبني أن اإلمجاع ينسخ القرآن والسنة ؟امسع بني ه الشيخ :



 ...شيخنا أنا الذي أعينه اإلمجاع املعترب ، كإمجاع الصحابة أو إمجاع أيب بكر وعمر فهذا إمجاع معترب  السائل :

.  

  أنت اهللا يهدينا واياك . الشيخ :

  شيخنا نريد نتعلم نريد تصححنا طبعا ؟ السائل :

  علمك كذلك ال توصي حريصواهللا أنا أريد أ الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

ومن متام تعليمي إنك سبقتين أريد أقول تعلم ،ما زلت أنت ما لك متعلم ، وما متصور أن هناك من  الشيخ :

  . ...يقول أن اإلمجاع يقدم على الكتاب والسنة ، هذا ليس علما ، هذا هو اجلهل بعينه 

   أعلم ؟يعين الكالم مردود واهللا السائل :

بال شك أين يف عندك أن القرآن والسنة ، يردان ويعطالن من أجل إمجاع قائم يف الذهن ، ال وجود له  الشيخ :

يف اخلارج يعين يف الواقع الناس يتصورون ذلك الطري الذي مساه السندباد البحري يف قصته بالرخ أو بالعنقاء ، طري 

كم هو يريد يكون ، يعين أكرب طائرة نعرفها اليوم ، هي بتكون مثل   البيضة تبعه قدر القبة البيضة قدر القبة ،

جناح من أجنحة ذلك الطائر إذا كانت البيضة تبعه عبارة عن قبة ، هذا يتخيله الروائي املؤلف لكن هذا ال 

سنقول  وجود له يف الواقع ، خيال حمض ، فإمجاع أوال إمجاع يرد من أجله الكتاب والسنة هذا أمر مستحيل ألننا

جممع بني املسلمني إمجاعا يقينيا مثلما أنكم تنتطقون إنه القرآن والسنة هو اإلسالم ،وأنه إن كان هناك اآلن أقول 

اتفاق على شيء ، اتفاق ما أقول إمجاع ، إن كان هناك اتفاق على شيء هذا االتفاق من أين جاء هؤالء 

اق هو مأخوذ من الكتاب والسنة نرتقي قليال ونعلو فنقول العلماء ؟ أليس من الكتاب والسنة ؟ فإذا هذا االتف

هناك ليس فقط اتفاق بل إمجاع من أين يتخيل املسلم ، حصل هذا اإلمجاع أم من التوراة أو االجنيل أو القرآن 

والسنة ؟ ال شك أن اجلواب هو القرآن والسنة ، كيف بعد ذلك نتصور إمجاع قام على الكتاب والسنة ، وينسخ 

اب والسنة ، ويعطل العمل بالكتاب والسنة ، هذان نقيضان متنافران متاما ، ولذلك فأرفع من ذهنك إن  الكت

كنت قد قرأت ، قد تكون قرأت يف كلمات هؤالء اجلهلة ، الذين ال يسلكون معنا طريق الكتاب والسنة ، 

ناس ، فيقولون هذا إمجاع ، فلكي يردون الكتاب والسنة ، يتومهون هم إمجاعا ، مث يطرحونه على أذهان ال

واإلمجاع ينسخ الكتاب والسنة ، ملاذا للشيء الذي ذكرته أنت آنفا إنه يف ناسخ ويف منسوخ وفيه فيه ، لكن 

اإلمجاع هو الذي بّني هذا ضالل يف ضالل ، لذلك أرجوا أن تصحح فهمك السابق وحصيلته أن ال تتصور 

تاب والسنة ، حبيث أن املسلم يضطر بني أحد شيئني ، إما أن وجود إمجاع ينقض الكتاب والسنة وخيالف الك



( من يأخذ ما يف الكتاب والسنة أو أن يأخذ باإلمجاع املخالف للكتاب والسنة ، هنا يأيت كالم اإلمام أمحد 
هذه اجلملة تكتب مباء الذهب ألن الذي يبحث  اّدعى اإلجماع فقد كذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا )

مجاع يف بطون الكتب املطولة اليت تذكر األقوال واخلالفات وأدلتها هلؤالء وهؤالء جيد كثريا من دعاوى دعاوي اإل

اإلمجاع قد نقضت نقضت ليس من بعد بل نقضها الواقع من قبل ، يف شيء من األمثلة يف هذا يف بعض 

ن أصل السؤال خطأ ألنه ال الكتب أذكر منها مثال كتاب أحكام اجلنائز وبدعها خالصة ، خالصة اجلواب : أ

إمجاع على نقيض الكتاب والسنة ، ماذا ميكن أن يكون هناك إمجاع ممكن أن نتصور إمجاعا قام على التفقه ، يف 

الكتاب والسنة ال أفهمه أنا وأنت وزيد وبكر وعمرو وعامة الناس لكن يفهمه أهل العلم أهل العلم هم أهل 

ال نراه فيما عندنا من فهم يف الكتاب ويف السنة ، هذا ممكن أن يكون أما اإلمجاع فهم فهموا شيئا ، لكن حنن 

نتصور إمجاعا يناقض الكتاب والسنة ، فهذا أمر مستحيل ألنك تقرأ كما نقرأ قول رب العاملني يف القرآن الكرمي 

نصله جهنم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى و 
، تبني  )) ...(( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، فإذن قبل كل شيء قال  وساءت مصيرا ))

له اهلدى من أين ؟ من الكتاب والسنة وخيالف سبيل املؤمنني ، إيش سبيل املؤمنني ؟ نقيض الكتاب والسنة ؟ ال 

، أظن ذا يكفي اجلواب إن شاء  م وساءت مصيرا ))(( نوله ما تولى ونصله جهنبل وفيق الكتاب والسنة ، 

  اهللا . ها ما عندك ؟

حنن نعلم أن عقيدة أهل السنة يف الصفات هي حتديد املعىن ورفض الكيف ، ففي القرآن جاءت  السائل :

يف  احلروف املقطعة ، ال نفهم منها معىن ، ويقول البعض أنتم ترفضون أو ال تفوضون املعىن ، ويف هذه تفوضون

الصفات ، وتفوضون يف هذه احلروف ، تقولون نفوض املعىن إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، بقية الصفات فنحن نعلم 

  معناها ، نريد التوضيح وجزاكم اهللا خريا ؟

حنن نقول كما قلت وال نزال نرجوا أن حنيا على ذلك وأن منوت ، وهو أن اهللا عز وجل ، أنزل القرآن  الشيخ :

بني ، وأنه تعرف لعباده بأن يصف نفسه ، ليعرفوه بلسان عريب مبني ، فكل عبارة وكل مجلة ، يف بلسان عريب م

القرآن والسنة ال شك أن هلا معىن عريب ، على أساس أن القرآن عريب وهلذه اجلملة معىن مقصود من رب 

ن ال يرد على هذا العاملني، يستحيل أن يكون غري مقصود كما يفعل املفوضة وأمثاهلم يف كل عصر ، لك

اإلشكال الذي طرحته آنفا ، ألن هذه احلروف اليت افتتحت ا بعض السور القرآنية ليست أوال مجال عربية 

وليست ألفاظا معروفة يف لغة العرب حىت يكلفوا أن يفهموها فهذه األحرف خترج عن  أصل املوضوع بالكلية ، 

  واضح ؟



  نعم . السائل :

كل عريب يفهم أن هذه ليست لفظة   (( حم عسق ))  (( الم ))ز وجل حينما يقول شيء آخر ربنا ع الشيخ :

عربية هلا داللة هلا معىن معروف عندهم  ،فإذا قال أنا ال أفهم هلذا معناها ، هلذه اللفظة معناها ، يكون هذا هو 

حروف اجلمل مثال ، املوقف الصحيح عكس إذا اّدعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم ،الذين يستعملوا 

يقول أنا ال أفهم هذه اجلملة  (( وجاء ربك والملك صفا صفا ))والعكس بالعكس حينما يقول رب العاملني 

أفوض أمرها إىل اهللا ، كما أفوض فهمي أللف الم ميم وأمثاهلا ، هذا يكون جاهال ، يقيس املعلوم على اهول 

ا االستعمال القرآين ، يف افتتاح بعض السور مبثل ما مسعتم ، لغة ، على أن احلكمة غري يعين خفية ، من هذ

ومبثل كاف ، وها يا ، وعني ، وصاد ،فيها لفت أنظار العرب الذين ال شك يقطعون بأن هذا القرآن بلسام ، 

ويف الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض االستعماالت اليت ما سبق هلم أن عرفوها يف لغتهم منها هذه 

، فاحلكمة فيها أن العريب هذا الصميم ، حينما يسمع هذا الرتكيب اجلديدة يعطي  (( الم ))ف املقطعة احلرو 

أذنا صاغية ، إيش وراء الكالم هذا ؟ ولذلك بعض املتأخرين يقولون يف مثل هذه احلروف إا كأداة االستفتاح 

  يف اللغة العربية 

  *** هال كان لنفسك ذا التعليم "" أال أيها الرجل املعلم غريه               

هذا بال شك يسرتعي  (( كهيعص ))مثلها وأبلغ منها  (( حم عسق )) (( الم ))أال، أال شو فيها ؟ يعين انتبه 

  االنتباه متام االنتباه

  . ... السائل :

  نعم ولذلك فهذه الشبهة يعين ال تستحق حكايتها ، واضح ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  . ...هي لنا  احلليب : بل

  لنا بال شك نعم ، أنا أعرف أن هؤالء اجلماعة عطشانني يا أبا احلارث . الشيخ :

  احلليب : اهللا جيزيك اخلري اهللا يبارك فيك .

.  

يا شيخنا سؤال فقهي ، حنن نعلم من دين اهللا سبحانه وتعاىل أننا ينا على اإلقامة ببالد الكفار ولكن  السائل :

 امرأة أهلها يعيشون ببالد الكفار ، وتطلب من زوجها أن تذهب إىل زيارم ومعها حمرم طبعا إذا كان هناك مثال

  ، فهل يسمح هلا وإن منعها فهل يكون سببا يف قطع رحم ، ويكون آمثا عند اهللا تبارك وتعاىل ؟



  إذا أنت حينما تقول يسمح ما يسمح ؟ الشيخ :

  يعين فهل يسمح هلا شرعا طبعا السائل :

  ال ما يسمح يسمح يخ :الش

  يسمح هلا شرعا  قصدي السؤال يسمح هلا شرعا   السائل :

  ال ، ألن الكمالة شو جاءت ؟  الشيخ :

  أنا قاصد كلمة يسمح . السائل :

  طيب ، والكمالة ؟ الشيخ :

  هل يسمح هلا شرعا أن تذهب وإن معها زوجها فهل يكون آمثا ؟ السائل :

السؤال اجلواب عليه ينبين على قول من قولني ، أحدمها ال جيوز للمسلم أو املسلمة أنا أعتقد ، أن هذا  الشيخ :

بطبيعة احلال ، أن يسافر إىل بالد الكفر مطلقا وهذا يف اعتقادي ال أحد يقول به من أهل العلم ، ملا هو معلوم 

بق إال القول الثاين ما هو القول ، أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إىل بالد الكفر ، إذن مل ي

الثاين ؟ جيوز للمسلم أن يذهب إىل بالد الكفر بشروط طبعا حنن ذكرناها أكثر من مرة ، أوال ال يذهب لإلقامة 

هناك ، وإمنا يذهب إىل مصلحة ولو مصلحة مادية جتارية ، فضال أن تكون املصلحة مصلحة شرعية ، كتطبيق 

، إذا كانت املرأة اآلن ، ندخل يف صميم اإلجابة عن السؤال ،  ض فانظروا ))(( قل سيروا في األر نص مثال 

إذا كانت املرأة تريد بسفرها إىل بالد الكفر ، ألمر جائز شرعا فهو بداهة جائز شرعا ، وإذا كان ألمر مستحب 

سابية متاما ، ، فهو مستحب شرعا ،و إذا كان ألمر واجب واجب فهو واجب شرعا  ، فالقضية مثل العملية احل

  واضحة املعامل ، ال ختفى إن شاء اهللا على مسلم ، يعرف شريعة اهللا تبارك وتعاىل .

  ولعلي أمتمت اجلواب عن السؤال !؟ الشيخ :

شيخنا بالنسبة ألمور الفطرة يلي حددها الرسول صلى اهللا عليه وسلم عشرة من الفطرة ، يف حتديد  السائل :

  يف حتديد للمدة الزمنية ؟بالنسبة حلق العانة واإلبط 

" وقت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فيه حتديد طبعا وهو أربعني يوما ،يقول أنس بن مالك  الشيخ :

حديث رواه مسلم يف صحيحه وإن كان هو رواه باللفظ  نتف اإلبط وحلق العانة ،وقص األظافر أربعني يوما "

، فاجلواب إذا  " وقت لنا رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم "املبين للمعلوم  املبين للمجهول وقت وغريه رواه باللفظ

  نعم .

  يؤخذ هذا احلديث للوجوب ؟ وجوب أمور الفطرة ؟ السائل :



  طبعا ألن التوقيت هو يعين هذا ، فأنت عندك توقيت للصلوات  جيوز تعديها ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  لعمرة جيوز تعديها ؟عندك توقيت للمواقيت احلج وا الشيخ :

  ال . السائل :

  فهذا من هذا واضح ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  دورك انت اآلن دورك وإال دوره الشيخ :

  دوره السائل :

  - يضحك-دورك انت  الشيخ :

  احلليب : سائل يسأل شيخنا يقول رجل يريد أن  يطلق زوجته ألا ليست كما يريد من الناحية اجلمالية .

  . ...ا عيين ي الشيخ :

  احلليب : وعليه متأخر الصداق ألفي دينار ،أو ألفا دينار

  أي نعم الشيخ :

  وسوف يتم دفعهم باألقساط ، فهل يف هذا الدفع ، ظلم لزوجته إذا طلقها ؟ السائل :

  إذا رضيت بذلك فال ظلم اليوم . الشيخ :

  سائل آخر : فقط ما يكون على نظام البنك اإلسالمي

  كيف؟  الشيخ :

  ما يكون التقسيط على نظام البنك اإلسالمي ، إذا زادت املدة السائل :

  أحسنت الشيخ :

  يزيد املبلغ ! السائل :

  طبعا اجلواب واضح ، إنه إذا كان هلا حق فيجب أن يبادر إىل تقدميه إياها . الشيخ :

  جترب يف احملكمة بالرضى . احلليب : لكن شيخنا من حيث الواقع هي ال ميكن أن ترضى ابتداء ولكن ترضى ألنه

  ملاذا جترب ؟ الشيخ :

احلليب : ألنه رايح زوجها يقول أنا ما عندي استطاعة إال أن أدفع مخسني دينارا شهريا أكثر أو أقل فهي ترضى 

  واحلكم جيربها احلكم يصدر أمر أن تقبل باأللفني دينار أن تأخذهم مخسني دينار شهريا مثال .



ال ، اليوم احملاكم اليت يسموها احملاكم الشرعية ، هي دائما أحكامها لصاحل الزوجة وليس أنا أقول لك  الشيخ :

لصاحل الزوج ، احملكمة ال جترب زوجا على أن يطلق زوجته ، ال جترب امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي 

  غري راغبة يف التطليق وخباصة إذا كان هلا على الزوج حقوق يف اعرتاض يف ؟

  شيخي عفو سوء فهم مين لسائل :ا

  تفضل الشيخ :

  . ...بالنسبة للقاضي ما يوجب عليها الطالق يوجب عليها أن ترضى بالتقسيط من قبل الرجل  السائل :

  أنا عارف لكن هذا التقسيط مقابل ماذا ؟ الشيخ :

  مقابل الطالق . السائل :

  فهي ال تريد الطالق منه . الشيخ :

  يطلقها . هو يريد أن السائل :

نفرتض زوجا يريد أن يطلق زوجته ، وهي ال تريد هذا الطالق ، نضع اآلن جانبا موضوع ايش ؟ املهر ،  الشيخ :

نفرتض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي ال تريد أن تطلق منه ، هل جيرب القاضي هذه املرأة أن ترضخ حلكم الزوج 

  ، بتطليقها ؟

  هذا بعد فرتة يا شيخ . السائل :

  امسح يل قليال ، ما هذا الذي بعد فرتة ؟ لشيخ :ا

  إذا كان أصر الزوج على الطالق السائل :

  نعم الشيخ :

  كما تفضلت ، إنه معظم القوانني اآلن يف احملاكم الشرعية من صاحل املرأة  ...يعطوها مهلة من أجل  السائل :

  أي نعم الشيخ :

  فيقولون هذا طالق تعسفي ، بسموه هم السائل :

  كويس نعم  لشيخ :ا

  طالق تعسفي ، الزم تغيب اآلن شهر شهرين ثالثة حسب ما بقدر القاضي السائل :

  سنة سنتني الشيخ :

ورجع ويصر الزوج على الطالق ، فيقول هلا يا ابنيت هذا زوجك مصر على الطالق وال بد من الطالق  السائل :

.  



يف شيء ، فال أريد أن يطلقين ، ما رأيكم هذه احملكمة اليت  إذا قالت أنا ال أريد ألين أنا ما مقصرة معه الشيخ :

  حتكم بغري ما أنزل اهللا ، جترب هذه املرأة أن يطلقها زوجها رغم أنفها ؟ أنا ال أعتقد أن هذا موجود يف القضاء .

  طيب ما يساوي شيخي ؟ السائل :

ا ، إنه القاضي اليوم ، يرغم املرأة أن طول بالك أنت ، القضية هلا جانبان جانب كما فهمت منكم آنف الشيخ :

يطلقها زوجها ،وهي ال تريد الطالق ، أنا ال أتصور هذا لكين أتصور إنه هي توافق على الطالق حينئذ يأيت 

احلكم الثاين وهو التقسيط الذي جلأمت إليه قبل أن تعاجلوا املوضوع من جانبه األول فإذا هي وافقت على الطالق 

يقسط على هذا اإلنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حىت يربيء ذمته ، لكن هذا ال يعين  ، حينئذ ميكن إنه

أا جمبور هي على الطالق ، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شن طبقة ، فهو يريد أن يطلقها وهي كما ممكن ما 

لكن هلا حق عليه هذا  مصدقة أن يطلقها وختلص من شره ، لغرض لبخله لشحه اهللا أعلم ما العالقة بينهما ،

احلق القاضي يوافق على التقسيط ، ماشي هذا لكن ال يفهمن أحد بأن املرأة جترب على أن يطلقها زوجها ، وهي 

غري راضية ذا الطالق ، إال إذا ثبت للقاضي ويا ليت يكون هذا احلكم يكون ماشيا ، إنه هذه الزوجة ما 

تتخلوع كذا إىل آخره ، رجل أقام دعوة على هكذا امرأة ما يطلقوها منه بتسمع كلمة زوجها ، ال تطيع را تتربج 

... .  

كيف شيخنا الطالق الغيايب ، الذي اآلن حيصل حصل مع بعض الناس بروح مثل ما بدأنا احلديث ،   السائل :

ي على " ضرا عالو إنه يقول أنا أريد أطلق ، يقول له القاضي شاور نفسك ، شاور نفسه كما تقول حضرتك 

شاور نفسه بعد سنة وقال أريد أطلقها يقول له القاضي احضر اثنني من الشهود فيحيء باثنني شهود   رأيك "

  يقول طلقتها ، يكتب الورقة ، ويكتب عنواا ويرسل ورقة الطالق على عنواا ،و هي ما حاضرة فتكون طالقة .

  معليش هذه قضية غري قضيتنا الشيخ :

  . ... السائل :

ال ال ألنه هذه ما عندها خرب املرأة ، أما حنن قضيتنا أن الزوجة مع زوجها خمتلفني على جانب مايل  يخ :الش

  مثال ، فهو يريد أن يطلقها فريغمها القاضي أن تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة هذا يتصور

  أبو ليلى : يعين لو كان الزوج ما حيب هذه الزوجة ، وهي طبعا ماشية معه .

  -يضحك الطلبة-   ...تعرف ابا أمحد  ... : احلليب

  ملاذا يريد أن يطلق ؟ ألا مجيلة وإال قبيحة ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : ألا قبيحة



  هذا هو الشيخ :

  أبو ليلى : فهل يكون هذا الزوج ظامل هلذه الزوجة إذا طلقها ؟

  ما فيه شيء آخر إطالقا ؟ الشيخ :

  كويسة .أبو ليلى : أبدا ترد عليه وجيدة و 

  برتد عليه يعين مطاوعة له ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : مطاوعة أي نعم إال أا قبيحة فقط .

  يعين غري مسرور من مجاهلا ؟ الشيخ :

  أبو ليلى : نعم فقط .

  ما عليه إمث . الشيخ :

  أبو ليلى : جزاك اهللا خريا .

  . ...وإياك  الشيخ :


